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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz 
(dalej: Starostwo lub Starostwo Powiatowe). 
 
Pani Agnieszka Olender, od 22 listopada 2018 r. Starosta Międzyrzecki (dalej: 
Starosta lub Starosta Międzyrzecki). 
Poprzednio (od 27 listopada 2006 r.) Starostą był Pan Grzegorz Gabryelski. 
 
1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 
2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną. 
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. 
 
Lata 2018-2020 (do zakończenia kontroli) oraz lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze. 
 
 
1. Marzena Mielcarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/40/2020 z 17 czerwca 2020 r. 
2. Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/42/2020 z 17 czerwca 2020 r. 
                                                                                                    (akta kontroli str. 1-8) 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 - dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Starosta realizował zadania związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa, jednak część działań była prowadzona niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub nierzetelnie. 

Starosta zawarł z siedmioma nadleśnictwami porozumienia w sprawie nadzorowania 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu. 
W Starostwie zapewniono częściowe przygotowanie organizacyjne i kadrowe, które 
pozwalało na realizację większości obowiązków w zakresie objętym kontrolą. Zadania 
wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach3 (dalej: ustawa o lasach) 
zostały ujęte w regulaminie organizacyjnym Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
oraz w zakresach obowiązków pracowników. Jednak zarówno ww. regulamin, jaki 
i zakresy czynności pracowników tego Wydziału były nieaktualne. Podczas kontroli 
zaktualizowano te dokumenty. Pracownik wykonujący zadania z obszaru objętego 
kontrolą ani Naczelnik Wydziału do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie brali udziału 
w szkoleniach dotyczących zakresu przedmiotowej kontroli.  
Część lasów nadzorowanych przez Starostę nie było objętych dokumentacją 
urządzeniową. Pomimo upływu ponad dwóch lat od dostarczenia Starostwu 
dokumentu pn. Inwentaryzacja stanu lasów (opracowanej na lata 2018-2027) nie 
wydano 4 decyzji administracyjnych określających zadania gospodarcze do 
wykonania przez właścicieli/współwłaścicieli gruntów leśnych, wynikających z ww. 
Inwentaryzacji. Nieprawidłowo powierzano nadleśnictwom działki leśne do 
prowadzenia przez nie nadzoru, gdyż dane o powierzchniach lasów przekazanych 
nadleśnictwom w nadzór zawarte w umowach były zawyżone lub zaniżone 
w odniesieniu do pięciu nadleśnictw. Negatywnie należy ocenić brak bieżącej 
aktualizacji rejestrów działek zawartych w dokumentacji Starostwa oraz zawieranie 
z nadleśnictwami umów, pomimo nieaktualnych rejestrów działek leśnych 
przekazywanych do nadzorowania. 
Drewno pozyskiwane w lasach było cechowane przez nadleśniczych, z którymi 
Starosta zawarł ww. porozumienia. Starosta terminowo i prawidłowo wywiązywał się 
z obowiązków sprawozdawczych, dotyczących sporządzania i przekazywania 
do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań L-03 o lasach prywatnych (osób 
fizycznych i prawnych). W sprawozdaniach wykazywano dane wynikające z ewidencji 
prowadzonej w Starostwie, oraz na podstawie danych przekazywanych do Starostwa 
przez nadleśniczych.  
W kontrolowanym okresie Starostwo na ogół prawidłowo prowadziło postępowania 
administracyjne dotyczące wydawania decyzji. Nieprawidłowości wystąpiły podczas 
prowadzenia postępowań administracyjnych i wydania decyzji dotyczącej pozyskania 
drewna w przypadku losowym oraz decyzji dotyczącej zamiany gruntu leśnego 
na rolny.  
 
 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1463. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

4 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do 
realizacji zadań 

1.1. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa przypisano5 Wydziałowi Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego (dalej: Wydziałowi). 
Starosta Międzyrzecki podpisał z siedmioma nadleśniczymi6 porozumienia, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, tj. porozumienia w sprawie powierzenia 
nadleśniczym spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (dalej: porozumienia). Nadzór nad 
wszystkimi lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany był 
w badanym okresie przez nadleśniczych w ramach zawartych porozumień, 
a wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących nadzoru nad tymi lasami zostało 
zastrzeżone we wszystkich ww. porozumieniach do kompetencji Starosty. 
                                                                           (akta kontroli str. 9-27, 33-58, 124-128) 
W badanym okresie jeden nadleśniczy (Nadleśnictwa Skwierzyna) pismem 
z 19.05.2020 r. wypowiedział porozumienie zawarte ze Starostą Międzyrzeckim w dniu 
29.12.2004 r. (z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, tj. z dniem 
01.09.2020 r.), nie podając przyczyny rezygnacji z nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
                                                                                                        (akta kontroli str. 58) 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że: według mojej wiedzy Starosta prowadziła rozmowy 
w celu pozyskania pracownika z wykształceniem leśnik w celu sprawowania nadzoru 
nad lasami na terenie właściwości Nadleśnictwa Skwierzyna po 01.09.2020 r. 
Ja natomiast rozmawiałem z Nadleśniczym Nadleśnictwa Skwierzyna, który oznajmił, 
że wypowiedział Staroście Międzyrzeckiemu oraz dwóm pozostałym starostwom 
porozumienia, gdyż nie chce już prowadzić tych spraw. Na stronie BIP Starostwa 
w dniu 01.09.2020 r. zawarto informację dla właścicieli lasów prywatnych, że od tego 
dnia sprawy związane m.in. z cechowaniem drewna wykonuje Starosta Międzyrzecki. 
                                                                                               (akta kontroli str. 378-381) 
1.2. Realizacją zadań wynikających ze sprawowanego nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zajmowała się w kontrolowanym okresie 
jedna osoba – inspektor w ww. Wydziale zatrudniona na stanowisku ds. leśnictwa, 
łowiectwa, gospodarki rybackiej i ochrony przyrody (dalej: inspektor). 
                                                                                        (akta kontroli str. 23-32, 85-88) 
W zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności7 inspektora wyszczególniono 
zadania z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, 
w szczególności obowiązki dotyczące przygotowywania projektów decyzji 
administracyjnych, przygotowywania materiałów do wykonania uproszczonych planów 
urządzania lasu oraz inwentaryzacji lasu, wykonywania oceny udatności upraw 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 W regulaminie organizacyjnym Starostwa, tj. w uchwale nr 30.2019 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 19 marca 2019 r. w 
sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (ze zm.), oraz w regulaminie 
wewnętrznym Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tj. w zarządzeniu nr 3.2018 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 
12.01.2018 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ze zm. (zarządzenie nr 13.2018 
Starosty Międzyrzeckiego z dnia 06.04.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, zarządzenie nr 26.2020 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska). 
6 Porozumienia z nadleśniczym nadleśnictw: - Sulęcin z dnia 14.12.2004 r., - Karwin z dnia 15.12.2004 r., - Bolewice z dnia 
27.12.2004 r., - Skwierzyna z 29.12.2004 r., - Trzciel z 29.12.2004 r., - Międzyrzecz z 29.12.2004 r., - Międzychód z 16.02.2005 r. 
7 Z 19.01.2011 r. ze zmianami (z 07.04.2016 r. oraz z 19.01.2018 r.). 
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leśnych na gruntach zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów 
wiejskich. 
Pod nadzór inspektora podlegała8 powierzchnia 2.120 ha lasów. Pracownik, 
wg zakresu czynności, posiadał do wykonania inne obowiązki, tj. w zakresie 
łowiectwa, gospodarki rybackiej i ochrony przyrody9. 

(akta kontroli str. 23-32, 82-88) 
Naczelnik Wydziału posiadał wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska. 
Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie brał udziału w szkoleniach dotyczących 
przedmiotu kontroli NIK.  
Inspektor posiadała wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska. Do czasu 
rozpoczęcia kontroli NIK osoba ta nie brała udziału w szkoleniach dotyczących 
przedmiotu kontroli NIK. 
                                                                                       (akta kontroli str. 112-113, 132) 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że: Pracując z Starostwie nie uczestniczyłem 
w szkoleniach dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, gdyż propozycje szkoleń do nas nie wpływały. Byłem na szkoleniu z tego 
zakresu w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Dębem koło Serocka w latach 90-tych ubiegłego wieku będąc pracownikiem 
Urzędu Rejonowego w Międzyrzeczu. 
                                                                                               (akta kontroli str. 378-381) 
Inspektor wyjaśniła m.in., iż: Nie uczestniczyłam w szkoleniach, gdyż nie kierowano do 
Starostwa ofert takich szkoleń. Podczas kontroli NIK brałam udział w takim szkoleniu. 
                                                                                               (akta kontroli str. 384-386) 
Inspektor otrzymała certyfikat potwierdzający, że w dniu 06.08.2020 r. brała udział 
w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek 
Regionalny w Zielonej Górze pn. Zezwalanie na usuwanie drzew w lasach 
niepaństwowych, nadzór organów oraz prawa właścicieli lasów. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 387) 
1.3. Osoba sprawująca nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, tj. ww. inspektor, ani jego zwierzchnicy, tj. Starostowie, Wicestarostowie, 
Naczelnik Wydziału, nie byli w kontrolowanym okresie właścicielami 
(współwłaścicielami) lasów podlegających pod nadzór Starostwa. 
W Starostwie obowiązywały uregulowania w zakresie sprawowania nadzoru w sytuacji 
konfliktu interesów (kiedy właścicielami lasów są osoby sprawujące nadzór nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa bądź osoby, o których mowa w art. 24 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego10). 
Zarządzeniem Starosty Międzyrzeckiego z 01.09.2015 r.11 wprowadzono Kodeks Etyki 
dla pracowników Starostwa Powiatowego regulujący m.in. sposób rozpatrywania 
spraw oraz uregulowania mające przeciwdziałać korupcji. 
                                                                                       (akta kontroli str. 114-117, 120) 

1.4. W uchwałach budżetowych na poszczególne lata zaplanowano następujące 
wydatki na zadania objęte kontrolą NIK: - w uchwale na 2018 r. w dziale 020 
Leśnictwo, rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, paragrafie 4300 Zakup 
usług pozostałych, kwotę 70 tys. zł; - w uchwale na 2019 r. odpowiednio kwotę 72 
tys. zł; - w uchwale na 2020 r. odpowiednio kwotę 90 tys. zł. 

                                                      
8 Na 31.12.2019 r. wg sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) za 2019 r. 
9 M.in. wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego, prowadzenie spraw dotyczących spółek wodnych, 
rejestracja zwierząt. 
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. – art. 24 § 1 Kodeku postępowania administracyjnego reguluje kwestię wyłączenia 
pracownika organu od udziału w postępowaniu. 
11 Nr 42.2015 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego 
w Międzyrzeczu. 
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Wykonanie przedmiotowych wydatków12 przedstawiało się następująco: w 2018 r. 
64,0 tys. zł;  w 2019 r. 66,5 tys. zł; w I półroczu 2020 r. 4,4 tys. zł. 
                                            (akta kontroli str. 89-104, 106-111, 118-119, 130-131, 302) 
Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa (w zł/ha lasów objętych nadzorem) wynosiły: w 2018 r. 30,20 zł/ha13,  
w 2019 r. 31,36 zł/ha14. 
                                                                   (akta kontroli str. 89-104, 106-111, 118-119) 
Stawki wynagrodzeń otrzymywanych przez nadleśnictwa, z którymi Starosta podpisał 
porozumienia za nadzór nad 1 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
wynosiły w 2018 r. 30 zł, w 2019 r. 31 zł, w I półroczu 2020 r. 35 zł.  
                                                                                   (akta kontroli str. 59-72, 128, 302) 
W badanym okresie Starostwo nie wypłacało pracownikom Starostwa żadnych kwot 
z tytułu używania przez nich samochodów prywatnych do celów służbowych, tj. w celu 
sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 132) 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że: Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na lata 
2018, 2019 były wystarczające i na 2020 r. są wystarczające do realizacji zadań 
związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str. 378-381) 

1.5. Na 30.06.2020 r. Starosta nie dysponował aktualną dokumentacją urządzeniową 
dla wszystkich lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. I tak: 
Na 30.06.2020 r. aktualną dokumentacją urządzeniową objętych było 2.173 ha lasów 
z 2.238 ha lasów ogółem nadzorowanych przez Starostę (tj. 97,1%), w tym: 
- liczba uproszczonych planów urządzenia lasu (upul) wynosiła 13, objęto nimi 

powierzchnię 1.353 ha lasów,  
- liczba inwentaryzacji stanu lasów wynosiła 49, objęto nimi powierzchnię 820 ha 

lasów. 
Dla 63 ha, tj. dla 2,9% lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa brak było 
na 30.06.2020 r. dokumentacji urządzeniowej dla 30 lokalizacji, w tym:  
- dla 29 lokalizacji brak było inwentaryzacji stanu lasów,  
- dla jednej lokalizacji (tj. Stołuń o powierzchni 24,82 ha) brak było upul.  
Przyczyną braków inwentaryzacji stanu lasów oraz upul była utrata ważności 
obowiązującej wcześniej dokumentacji urządzeniowej, a także zakup gruntów leśnych 
przez osoby fizyczne od nadleśnictw oraz od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(wcześniej od Agencji Nieruchomości Rolnych). 
W latach 2018-2020 (do 30.06.2020 r.) nie była sporządzana przez Starostwo 
dokumentacja urządzeniowa w postaci uproszczonych planów urządzenia lasu. 

(akta kontroli str. 129, 132, 302, 311-312) 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że: przyczyną braku aktualnej dokumentacji 
urządzeniowej dla lasów sprzedanych osobom fizycznym przez nadleśnictwa oraz 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest nieprzekazywanie na bieżąco do Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa informacji o sprzedażach z Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami tutejszego Starostwa. Na opracowanie brakującej 
dokumentacji urządzeniowej dla 63 ha lasów potrzeba jest około 10.000 zł, co jest 
uwzględnione w tegorocznym budżecie. 
                                                                                        (akta kontroli str. 378-381) 
W okresie objętym kontrolą dokumentacja w postaci inwentaryzacji stanu lasów była 
sporządzona w 2018 r.15, dla 9 lokalizacji16. Okres obowiązywania tej dokumentacji 

                                                      
12 Dział 020, rozdział 02002, paragraf 4300.  
13 Wg sprawozdania L-03 za 2018 r. powierzchnia gruntów leśnych ogółem lasów prywatnych na 31.12.2018 r. wynosiła 2.119 ha. 
14 Wg sprawozdania L-03 za 2019 r. powierzchnia gruntów leśnych ogółem lasów prywatnych na 31.12.2019 r. wynosiła 2.120 ha. 
15 W 2019 r. oraz w I półroczu 2020 r. nie sporządzano dokumentacji urządzeniowej w postaci inwentaryzacji stanu lasów. 
16 Twierdzielewo, Krasne Dłusko, Kursko, Świniary, Murzynowo, Goruńsko, Templewo, Bledzew, Borowy Młyn. 
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wynosi od 2018 r. do 2027 r., powierzchnia lasów objęta inwentaryzacją ogółem 
14,82 ha, objętość pozyskanego drewna ogółem 1.433 m³, powierzchnia lasu objęta 
pielęgnacją ogółem 5,83 ha17. 
                                                                               (akta kontroli str. 121-123, 129, 132) 
W badanym okresie koszt opracowania dokumentacji urządzeniowej dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (ww. inwentaryzacji stanu lasów) wynosił 
2.376 zł, tj. 160,32 zł za jeden hektar lasów. Wykonanie dokumentacji sfinansowano 
ze środków własnych. 
                                                                                       (akta kontroli str. 121-123, 129) 
W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki zlecania przez Starostwo 
wykonania dokumentacji urządzeniowej (inwentaryzacji) dla lasów należących 
do innych właścicieli, niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe.  
                                                                                        (akta kontroli str. 129, 132) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Regulamin organizacyjny Starostwa został ustalony w załączniku do uchwały 
Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 19.03.2019 r.18 Uchwała ta weszła w życie 
01.04.2019 r. W ww. regulaminie zapisano, że w skład Starostwa wchodzi m.in. 
Wydział Ochrony Środowiska. Do czasu rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK 
obowiązywał nieaktualny regulamin wewnętrzny tego wydziału, tj. regulamin ustalony 
zarządzeniem Starosty19 z 12.01.2018 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także nieaktualne zakresy czynności, 
uprawnień i odpowiedzialności, tj. zakresy ustalone dla Naczelnika i inspektora 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

  (akta kontroli str. 9-32, 85-88) 
Zaktualizowany regulamin wewnętrzny Wydziału Ochrony Środowiska został ustalony 
przez Starostę podczas kontroli NIK, tj. 03.08.2020 r.20. Zaktualizowane zakresy 
czynności, uprawień i odpowiedzialności Naczelnika Wydziału i inspektora zostały 
ustalone podczas kontroli NIK21. W zaktualizowanym zakresie czynności inspektora 
wyszczególniono dodatkowe obowiązki (nie wymienione w dotychczas obowiązującym 
zakresie czynności) dotyczące wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy 
o lasach o objęciu działki upul lub inwentaryzacją stanu lasu dla której wydano decyzję 
administracyjną z zakresu gospodarki leśnej, natomiast zaktualizowany zakres 
czynności nie zawierał już zapisów o prowadzeniu spraw, których pracownik 
faktycznie już nie prowadził. 
                                                                                               (akta kontroli str. 180-190) 
Wicestarosta Międzyrzecki wyjaśniła, że do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie 
zgłaszano Staroście ani Wicestaroście potrzeby aktualizacji ww. dokumentów. 
Podczas kontroli NIK doprowadzono do zgodności zapisów Regulaminu 
organizacyjnego Starostwa i innych dokumentów organizacyjnych - regulamin 
wewnętrzny Wydziału Ochrony Środowiska został zaktualizowany przez Starostę 
w dniu 03.08.2020 r., natomiast ja 11 i 12 sierpnia 2020 r. zatwierdziłam 
zaktualizowane zakresy czynności Naczelnika tego Wydziału oraz inspektora. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 372) 

                                                      
17 Największy teren objęty inwentaryzacją stanu lasu dotyczył obrębu Templewo o powierzchni lasów 4,31 ha (wielkość 
pozyskania drewna z tego terenu wynosiła 896 m³ grubizny netto, zabiegami pielęgnacyjnymi było objęte 2,88 ha lasu). 
18 Uchwała nr 30.2019 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (ze zm.). 
19 Nr 3.2018. 
20 Zarządzenie nr 32.2020 Starosty Międzyrzeckiego z 03.08.2020 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony 
Środowiska. 
21 Tj. inspektora w dniu 11.08.2020 r., natomiast Naczelnika ww. Wydziału w dniu 12.08.2020 r. -  zakresy czynności, uprawień 
i odpowiedzialności zostały zatwierdzone przez Wicestarostę Międzyrzeckiego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Do czasu kontroli NIK, tj. przez ponad 2 lata od wpływu do Starostwa faktury za 
opracowanie dokumentu pn. Inwentaryzacja stanu lasów22 i przekazania Starostwu 
dokumentów dotyczących ww. inwentaryzacji, nie wydano na podstawie art. 19 ust. 3 
ustawy o lasach czterech decyzji administracyjnych określających zadania 
gospodarcze do wykonania przez właścicieli/współwłaścicieli gruntów leśnych, 
wynikających z ww. inwentaryzacji stanu lasów na lata 2018-2027. Ogółem zadania 
gospodarcze do wykonania przez właścicieli gruntów leśnych określono w ww. 
inwentaryzacjach stanu lasów dla powierzchni lasów ogółem 15,41 ha23.  
W przedmiotowych inwentaryzacjach zapisano, że należy doprowadzić do zgodności 
ewidencji gruntów ze stanem faktycznym stwierdzonym podczas przeprowadzania 
inwentaryzacji. Do czasu kontroli NIK nie doprowadzono także do zgodności zapisów 
w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w 3 przypadkach. 
                                                                                               (akta kontroli str. 220-254) 
Inspektor wyjaśniła, że: powyższe wynikało z przeoczenia. W dniu 24.08.2020 r. 
zostały wszczęte 4 postępowania w sprawie wydania decyzji ww. administracyjnych. 
Ponadto podejmiemy kolejne działania w 3 sprawach i wezwiemy właścicieli lasów 
do doprowadzenia zgodności danych ewidencyjnych ich działek leśnych ze stanem 
faktycznym. 
                                                                                               (akta kontroli str. 384-386) 
Zawiadomieniami z 24.08.2020 r. poinformowano czterech właścicieli dziełek leśnych 
o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych w sprawie obowiązku wykonania 
zadań gospodarczych na działkach będących ich własnością24, tj. zadań wynikających 
z inwentaryzacji stanu lasu na lata 2018-2027. 
                                                                                               (akta kontroli str. 388-391) 

3. Analiza dokumentacji związanej z zawartymi i obowiązującymi w 2020 r. umowami 
w sprawie powierzenia przez Starostę nadleśnictwom spraw z zakresu nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wykazała, 
że umowy z siedmioma nadleśnictwami25 z dnia 17.06.2020 r. obejmowały ogółem 
lasy o powierzchni 2.292,03 ha. Powierzchnia powierzonych nadleśnictwom lasów 
była ogółem o 54,03 ha większa, niż łączna powierzchnia gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Międzyrzeckiego 
wynosząca 2.238 ha26. 
Dane o powierzchniach lasów przekazanych nadleśnictwom w nadzór zawarte 
w umowach były nieprawidłowe w odniesieniu do pięciu nadleśnictw27, przy czym 
w trzech przypadkach powierzono nadleśnictwom lasy o powierzchniach większych, 
niż zawarte w ewidencji gruntów (Międzyrzecz, Trzciel, Skwierzyna) oraz w dwóch 
przypadkach o powierzchniach mniejszych niż zawarte w ewidencji gruntów 
(Bolewice, Międzychód). I tak: 
 - z Nadleśnictwem Międzyrzecz zawarto umowę na nadzór nad lasami o powierzchni 

274 ha, tymczasem powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
na terenie tego nadleśnictwa wynosiła 235,96 ha (w umowie powierzono 
Nadleśnictwu lasy o powierzchni o 38,04 ha większej niż powierzchnia zawarta 
w ewidencji gruntów), 

- w przypadku Nadleśnictwa Trzciel powierzchnie te wynosiły odpowiednio 873,32 ha, 
861,37 ha (w umowie powierzono Nadleśnictwu lasy o powierzchni o 11,95 ha 
większej, niż powierzchnia zawarta w ewidencji gruntów), 

                                                      
22 Faktura nr 00011/2018 z dnia 21.06.2018 r.  
23 W tym ogółem dla lokalizacji: - Krasne Dłusko 1,14 ha, - Goruńsko 10,02 ha, - Bledzew 3,48 ha, - Borowy Młyn 0,77 ha. 
24 W obrębach: Bledzew, Krasne Dłusko, Goruńsko, Borowy Młyn. 
25 Z dnia 17.06.2020 r. dotyczące Nadleśnictw: Sulęcin, Karwin, Bolewice, Skwierzyna, Trzciel, Międzyrzecz, Międzychód. 
26 Według stanu na czas przeprowadzania niniejszej kontroli NIK. 
27 Międzyrzecz, Trzciel, Bolewice, Międzychód. 
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- w przypadku Nadleśnictwa Skwierzyna powierzchnie te wynosiły odpowiednio 
274 ha, 282,9 ha (w umowie powierzono Nadleśnictwu lasy o powierzchni o 8,9 ha 
większej, niż powierzchnia zawarta w ewidencji gruntów), 

- w przypadku Nadleśnictwa Bolewice powierzchnie te wynosiły odpowiednio 
489,70 ha, 492,314 ha (w umowie powierzono Nadleśnictwu lasy o powierzchni 
o 2,614 ha mniejszej, niż powierzchnia wyszczególniona w ewidencji gruntów), 

- w przypadku Nadleśnictwa Międzychód powierzchnie te wynosiły odpowiednio 
451,99 ha, 454,23 ha (w umowie powierzono Nadleśnictwu lasy o powierzchni 
o 2,24 ha mniejszej, niż powierzchnia wyszczególniona w ewidencji gruntów). 

Podczas kontroli NIK w związku z ww. ustaleniami do czterech ww. nadleśnictw 
wysłano aneksy28 do umów korygujące błędne zapisy o powierzchniach lasów 
przekazanych nadleśnictwom w celu sprawowania przez nie nadzoru. 
Do Nadleśnictwa Skwierzyna nie przesyłano aneksu do umowy, w związku z tym, 
że od 01.09.2020 r. Nadleśnictwo Skwierzyna wypowiedziało porozumienie z dnia 
29.12.2004 r. zawarte ze Starostą. 
Trzy nadleśnictwa29 podpisały ww. aneksy. Nadleśnictwo Trzciel wniosło uwagi 
i do czasu zakończenia czynności kontrolnych w Starostwie (do 22.09.2020 r.) nie 
podpisało aneksu. 

(akta kontroli, str. 58, 124-128, 364-371, 392-393, 411-418) 
Inspektor wyjaśniła m.in., że: w ww. umowach zawarto nieprawidłowe dane dotyczące 
lasów powierzonych nadleśnictwom w celu sprawowania nadzoru nad tymi lasami 
z uwagi na przeoczenie. Podczas kontroli NIK były szczegółowo analizowane 
przedmiotowe wykazy. Analiza ta wykazała rozbieżności. Podczas kontroli NIK 
podjęłam działania mające na celu doprowadzenie do wykazania prawidłowej liczby 
działek powierzonych nadleśnictwom w celu sprawowania nadzoru. Ostatecznie 
wysłano do 4 nadleśnictw (tj. do nadleśnictw, w przypadku których wystąpiły 
rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w umowach zawartych na 2020 r., a danymi 
ewidencyjnymi działek, które powinny faktycznie zostać im przekazane) aneksy 
korygujące błędne zapisy zawartych umów. Do Nadleśnictwa Skwierzyna nie 
przesyłano aneksu, w związku z tym, że od 01.09.2020 r. Nadleśnictwo Skwierzyna 
wypowiedziało porozumienie zawarte ze Starostą. Lasy znajdujące się w zasięgu 
terytorialnym tego nadleśnictwa będą nadzorowane przez Starostę. 
                                                                                              (akta kontroli str. 384-386) 
4. W § 1 porozumienia zawartego 29.12.2004 r. pomiędzy Starostą o Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Trzciel, w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
(obowiązującego w kontrolowanym okresie) zapisano, iż Starosta powierza 
Nadleśniczemu prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną, z wyłączeniem 
możliwości wydawania decyzji administracyjnych, w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa na terenie powiatu międzyrzeckiego, położonych w zasięgu 
terytorialnym Nadleśnictwa Trzciel. 
Starostwo powierzało Nadleśnictwu Trzciel nadzorowanie w 2018 r., w 2019 r. oraz 
w 2020 r. (a także wcześniej) dwóch działek leśnych dwóch właścicieli położonych 
w dwóch różnych obrębach o powierzchni ogółem 1,5532 ha nie znajdujących się 
w zasięgu terytorialnym tego nadleśnictwa (działki te znajdowały się w zasięgu 
terytorialnym Nadleśnictwa Babimost, z którym Starosta nie podpisywał porozumień 
w sprawie powierzenia nadleśniczemu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ani nie nadzorowało tych 
działek we własnym zakresie). 
                                                        (akta kontroli str. 48-50, 62, 70, 127, 366, 394-408) 

                                                      
28 Z dnia 24.08.2020 r. 
29 Międzyrzecz, Międzychód, Bolewice. 
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Inspektor wyjaśniła m.in., że coroczne powierzanie Nadleśnictwu ww. działek 
do nadzorowania wynika z przeoczenia. Nie wiedziałam, że działki te znajdują się na 
terenie Nadleśnictwa Babimost. Nadleśnictwo Trzciel nigdy nie kwestionowało 
przydziału im tych działek do prowadzenia przez nie nadzoru. Podejmiemy działania 
mające na celu wykreślenie 2 ww. działek z wykazu nadzorowanych przez 
to Nadleśnictwo działek leśnych i zawarcia umowy na prawidłowe numery 
i powierzchnie działek. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 409) 
Starosta zawarł z siedmioma nadleśnictwami porozumienia w sprawie nadzorowania 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu. 
Zapewnił częściowe przygotowanie organizacyjne i kadrowe, które pozwalało 
na realizację większości obowiązków w zakresie objętym kontrolą. Zadania 
wynikające z ustawy o lasach zostały ujęte w regulaminie organizacyjnym Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa oraz w zakresach obowiązków pracowników, jednak 
zarówno ww. regulamin, jaki i zakresy czynności pracowników tego Wydziału były 
nieaktualne. Podczas kontroli zaktualizowano te dokumenty. Pracownik wykonujący 
zadania z obszaru objętego kontrolą ani Naczelnik Wydziału do czasu rozpoczęcia 
kontroli NIK nie brali udziału w szkoleniach dotyczących zakresu kontroli NIK. Część 
lasów nadzorowanych przez Starostę nie było objętych dokumentacją urządzeniową. 
Ustalono, że pomimo upływu ponad dwóch lat od dostarczenia Starostwu 
Inwentaryzacji stanu lasów opracowanej na lata 2018-2027 nie wydano 4 decyzji 
administracyjnych określających zadania gospodarcze do wykonania przez 
właścicieli/współwłaścicieli gruntów leśnych, wynikających z ww. inwentaryzacji. 
Kontrola wykazała także, iż nieprawidłowo powierzano nadleśnictwom działki leśne 
do prowadzenia przez nie nadzoru, gdyż powierzchnia powierzonych w 2020 r. 
siedmiu nadleśnictwom lasów była ogółem o 54,03 ha większa, niż łączna 
powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 
Powiatu Międzyrzeckiego.  
 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną 

2.1. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi 
nadzór sprawował Starosta wynosiła: - na 31.12.2018 r. 2.249 ha, - na 31.12.2019 r. 
2.235 ha, - na 30.06.2020 r. 2.238 ha.  
Pod nadzór Starostwa na 31.12.2019 r. podlegało 1.426 działek gruntów leśnych 
o powierzchni łącznej 2.235 ha należących do 1.051 właścicieli (współwłaścicieli). 
                                                                                                      (akta kontroli str. 302) 

Inspektor wyjaśniła, że: Starostwo nie posiada na 30.06.2020 r. danych dotyczących 
kategorii zagrożenia pożarowego wszystkich lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa nadzorowanych przez Starostę Międzyrzeckiego. Z danych zawartych 
w obowiązującej dokumentacji wynika, że przeciętny wiek drzewostanu lasów 
posiadających ww. dokumentację wynosi 47 lat, a ich zasobność to 209 m³ drewna 
z 1 ha. 
                                                                                               (akta kontroli str. 384-386) 

2.2. W okresie objętym kontrolą NIK nie była sporządzana dokumentacja 
urządzeniowa w postaci uproszczonych planów urządzenia lasu (projektów 
uproszczonych planów urządzenia lasu), nie dokonywano zmian obowiązujących 
uproszczonych planów urządzenia lasu. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 
2.3. W badanym okresie Starosta nie zatwierdzał uproszczonych planów urządzenia 
lasu. Starosta nie informował również w tym okresie właścicieli lasów o zadaniach 

OCENA CZĄSTKOWA 
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zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu. Informacje dotyczące 
uproszczonych planów urządzenia lasu nie były publikowane w BIP. 

                                                                           (akta kontroli str. 176-178, 218-219)  

2.4. Nie wystąpiła sytuacja nieopracowania upul przez właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa innych niż osoby fizyczne i wspólnoty 
gruntowe. Natomiast nie był opracowany upul dla jednej lokalizacji – obręb Stołuń 
o powierzchni 24,82 ha (teren ten stanowił własność osoby fizycznej). 
                                                                                               (akta kontroli str. 311-312) 
2.5. Nadzorowaniem wykonywania przez właścicieli lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa obowiązków kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, 
podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego utrzymywania lasów 
i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a także zadań zawartych w dokumentacji 
urządzeniowej zajmowały się nadleśnictwa, z którymi Starosta podpisał porozumienia 
w sprawie powierzenia nadleśniczym spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
                                                                    (akta kontroli str. 33-72, 124-128, 176-178)  
Dla pracowników Starostwa nie planowano i pracownicy Starostwa nie realizowali 
w badanym okresie kontroli lasów osób fizycznych, jak też pozostałych lasów 
(np. gminnych). Oględziny natomiast były przeprowadzane przez inspektora przed 
wydaniem decyzji administracyjnych. 
                                                                                              (akta kontroli str. 176-178) 
Starosta nie posiadał informacji, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób właściciele lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa wywiązywali się z obowiązków 
zapewnienia ochrony przeciwpożarowej tych lasów. 
                                                                                              (akta kontroli str. 176-178) 
W toku kontroli NIK uzyskano informacje z sześciu gmin30 (tj. z gmin, których lasy 
podlegają pod nadzór Starostwa) w sprawach: opracowywania przez nie upul,  
podejmowania działań w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, 
podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego utrzymywania lasów 
i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, uwzględniania w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego ustaleń zwartych w upul, liczby podatników 
podatku leśnego na terenie gminy oraz kwoty rocznych dochodów z tego tytułu, 
pozyskanej wielkości drewna (grubizny) z gruntów leśnych stanowiących własność 
gmin. Z ww. informacji wynika m.in., że:  
- dwie gminy opracowywały upul, cztery gminy ich nie opracowywały,  
- dwie gminy podejmowały działania w zakresie kształtowania równowagi 

w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz 
trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, cztery gminy 
nie podejmowały takich działań,  

- jedna gmina uwzględniała w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego ustalenia zwarte w upul, w pięciu gminach granice objęte 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego nie obejmowały terenów 
leśnych lub nie opracowywano w okresie objętym kontrolą NIK miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,  

- największa liczba podatników podatku leśnego i kwot z tytułu podatku leśnego 
wystąpiły w Gminie Pszczew (w 2018 r. 237 podatników, dochód 30,0 tys. zł, 
w 2019 r. 240 podatników, dochód 29,6 tys. zł, w I półroczu 2020 r. 237 podatników, 
dochód 20,1 tys. zł),  

- trzy gminy nie pozyskiwały drewna z gruntów leśnych stanowiących własność gmin, 
trzy gminy pozyskiwały drewno z takich gruntów (najwięcej drewna pozyskano 
w Gminie Trzciel, tj. w 2018 r. 17,63 m³ grubizny). 

                                                      
30 Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel, Bledzew, Przytoczna, Pszczew. 
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                                                                                       (akta kontroli str. 257-276, 310) 
Z informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
w Międzyrzeczu, uzyskanej w toku kontroli NIK, wynika, że: w okresie objętym 
kontrolą wystąpiło na terenie powiatu międzyrzeckiego 5 pożarów lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (tj. lasów osób fizycznych i lasu 
stanowiącego własność gminy)31. Przyczynami pożarów były zaprószenia ognia, 
podpalenie, a także nieostrożność osób dorosłych polegająca na rozpaleniu ogniska 
w lesie. 
W latach 2018-2020 (do czasu kontroli NIK), Komendant Powiatowy PSP 
w Międzyrzeczu nie dokonywał z właścicielami lasów uzgodnień w zakresie 
umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz przy parkingach leśnych, 
o których mowa w § 39 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów32. 
                                                                                               (akta kontroli str. 255-256) 
Z oświadczenia pracownika KP PSP w Międzyrzeczu z 21.08.2020 r. wynika, 
że KP PSP w Międzyrzeczu nie przeprowadziła kontroli doraźnych dotyczących 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa m.in. z uwagi na to, iż do czasu niniejszej kontroli NIK nie posiadała 
informacji odnośnie obszarów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa 
(lasów gminnych, innych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, których 
właścicielami nie są osoby fizyczne, a tworzących samoistnie lub wspólnie z innymi 
lasami kompleks leśny o powierzchni powyżej 300 ha). Ponadto z ww. oświadczenia 
wynika, że KP PSP w Międzyrzeczu w 2018 r., 2019 r. oraz w I półroczu 2020 r. nie 
prowadziła czynności kontrolno-rozpoznawczych w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 
                                                                                               (akta kontroli str. 303-309) 

2.6. W kontrolowanym okresie nadleśniczowie nie informowali Starosty o wystąpieniu 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa organizmów szkodliwych 
w stopniu zagrażającym trwałości lasów. Starosta nie zarządzał w badanym okresie 
wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 
                                                                                             (akta kontroli str. 176-178) 
W toku kontroli NIK uzyskano informacje z siedmiu nadleśnictw33 (tj. z nadleśnictw, 
na terenie których znajdują się lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa - lasy 
podlegające pod nadzór Starostwa) w sprawach: wnioskowania do Starosty 
o zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 
zagrożonych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym 
trwałości lasów oraz stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. Z ww. informacji wynika, że:  
- żaden z nadleśniczych nie wnioskował do Starosty o zarządzenie wykonania 

zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, w razie wystąpienia 
organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,  

- pięciu nadleśniczych oceniło stan zdrowotny i sanitarny lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa jako dobry, 

- natomiast Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna ocenił ten stan jako bardzo 
zróżnicowany (przeciętny), jednak na terenie całego Nadleśnictwa Skwierzyna stan 
sanitarny lasów prywatnych nie zagrażał trwałości lasów. W jednym leśnictwie stan 

                                                      
31 W 2018 r. trzy pożary, w 2019 r. jeden pożar, do 30.06.2020 r. jeden pożar.  
32 Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm. 
33 Międzychód, Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel, Sulęcin, Karwin, Bolewice. 
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sanitarny lasów prywatnych oceniono jako bardzo zły, a lasy jako zaniedbane. Zły 
stan sanitarny lasów prywatnych i brak działań związanych z bieżącym usuwaniem 
zasiedlonych przez szkodniki drzew, stwarzają idealne warunki do rozwoju 
szkodników wtórnych, które atakują drzewostany Lasów Państwowych. W sześciu 
wydzieleniach tego leśnictwa zachodziła konieczność pilnego (do końca czerwca 
2020 r.) wycięcia i wywiezienia z lasu drewna zasiedlonego przez kornika drukarza 
(pozostałości po ścince należało zakopać lub mechanicznie rozdrobnić). Żadne 
z sześciu ww. wydzieleń (lokalizacji) nie obejmowało lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez Starostę Międzyrzeckiego, lub lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa znajdowały się na terenie innego powiatu. 
Nadleśnictwo Skwierzyna oficjalnie nie zgłaszało do starostw (w tym do Starostwa 
Powiatowego w Międzyrzeczu) informacji o złym stanie sanitarnym lasów 
prywatnych oraz o potrzebie podjęcia pilnych działań mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się szkodników owadzich. 

                                                                                (akta kontroli str. 277-301, 373-377) 

2.7. Na terenie nadzorowanych przez Starostę lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa nie wystąpiła sytuacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach 
(brak możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku 
oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych 
klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, 
zagrażających trwałości lasów). Właściciele lasów nie składali wniosków, a Starostwo 
nie ponosiło kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub 
przebudową drzewostanu. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 

2.8. W latach 2018-2020 (I półrocze) do Starostwa wpłynęło 6 wniosków właścicieli 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotyczących zmiany lasu 
na użytek rolny. Wnioski te rozpatrzono wydając:  4 decyzje34 o zmianie lasu na 
użytek rolny, 2 postanowienia35 o zawieszeniu postępowania w tych sprawach. 
                                                                                               (akta kontroli str. 133-175) 

2.9 W kontrolowanym okresie Starosta nie wydawał decyzji w sprawie przyznania 
środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów36. 
                                                                                       (akta kontroli str. 176-178, 302) 

2.10. We wszystkich porozumieniach zawartych przez Starostę z siedmioma 
nadleśniczymi (i obowiązujących w kontrolowanym okresie) zapisano, 
iż nadleśniczowie cechują drewno i wystawiają właścicielom lasów dokumenty 
stwierdzające legalność pozyskanego drewna. Starosta w badanym okresie nie 
cechował drewna i nie wydawał właścicielom lasów świadectw legalności pozyskania 
drewna. 
                                                                                    (akta kontroli str. 33-58, 176-178) 

2.11. W kontrolowanym okresie wystawiono następujące ilości świadectw legalności 
pozyskania drewna: - w 2018 r. 89, - w 2019 r. 83, - do 30.06.2020 r. 22. Właściciele 
pozyskali z lasów drewno (grubiznę) o objętości ogółem:  w 2018 r. 3.320,90 m³, 
w 2019 r. 3.705,66 m³, do 30.06.2020 r. 681,41 m³. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 302) 
W badanym okresie Starostwa wydał 9 decyzji administracyjnych37 dotyczących 
pozyskania, w przypadkach losowych, drewna niezgodnie z uproszczonym planem 

                                                      
34 Z: 15.02.2018 r., - 20.06.2018 r., - 25.02.2019 r., - 25.07.2019 r. 
35 Dwa postanowienia o zawieszeniu postępowań z 16.10.2019 r. W treści zawiadomień poinformowano wnioskodawców, 
iż przed uzyskaniem decyzji o zmianie lasu na użytek rolny należy uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane 
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 
36 art. 14 ust. 5 ustawy o lasach - do Starostwa w badanym okresie nie wpływały wnioski w tych sprawach. 
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urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów 
(art. 23 ust. 4 ustawy o lasach).  
Od decyzji wydanych w kontrolowanym przez NIK okresie nie były składane 
odwołania.  
                                                                                                      (akta kontroli str. 191) 

2.12. W Starostwie brak było dokumentów potwierdzających: 
- nadzorowanie realizacji wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz 

przeprowadzania przed wycięciem drzew w nadzorowanych lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa inwentaryzacji przyrodniczej (oględziny, rozpoznanie), 
np. w zakresie gniazd ptasich, chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

- przeprowadzanie (przed wycinką drzew) rozpoznania (inwentaryzacji przyrodniczej), 
które udokumentowałoby ustalenia, że wycięcie drzew nie stanowi zagrożenia np. 
w okresie lęgowym ptaków. 

Dokumentów takich nie sporządzano we własnym zakresie, brak było także 
dokumentów sporządzonych przez nadleśnictwa, z którymi Starosta podpisał ww. 
porozumienia. 
                                                                                             (akta kontroli str. 176-178) 

2.13. W badanym okresie nie wystąpiły sytuacje, aby Starostwo dokonywało zgłoszeń 
do właściwych organów w zakresie podejrzenia popełniania wykroczenia lub 
przestępstwa w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 

2.14. Starostwo nie prowadziło doradztwa dla właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa w zakresie realizacji zadań przewidzianych 
w uproszczonych planach urządzenia lasu. W Starostwie nie wypracowano procedur 
w ww. zakresie. Brak było także dokumentów z tego zakresu sporządzonych przez 
nadleśnictwa, z którymi Starosta podpisał ww. porozumienia38. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 
2.15. Starostwo nie posiadało informacji na następujący temat: czy w nadzorowanych 
lasach wykonywano jakiekolwiek działania przeciwdziałające suszy lub powodzi, 
np. czy wykonywano małe zbiorniki retencyjne, oczka wodne, budowle piętrzące 
wodę. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 

2.16. W Starostwie w niepełny sposób nadzorowano realizację obowiązku właścicieli 
nieruchomości dokonywania zgłaszania zmian dotyczących nieruchomości w zakresie 
objętym kontrolą, tj. nie sprawdzano na bieżąco aktualności danych zawartych 
w ewidencji gruntów i budynków w zakresie lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, a także na bieżąco nie dokonywano zmian w zakresie wykazów lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzanych corocznie nadleśnictwom 
w celu sprawowania przez nie nadzoru. 
                                   (akta kontroli str. 124-128, 364-369, 382-383, 392-409, 411-416) 

2.17. W Starostwie do czasu kontroli NIK nie analizowano sytuacji, gdy przez lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa (działki leśne) przebiegała granica Powiatu 
Międzyrzeckiego i innych powiatów. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 

2.18. Nadleśnictwa przekazywały corocznie do Starostwa dane na potrzeby statystyki 
publicznej (sprawozdań L-03 o lasach prywatnych), w tym m.in. dane o rocznych 

                                                                                                                                          
37 Z dnia: 20.03.2018 r., 25.05.2018 r., 22.06.2018 r., 04.10.2018 r., 25.06.2019 r., 05.11.2019 r., 19.12.2019 r., 30.12.2019 r., 
02.01.2020 r. 
38 Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że: Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu 
Państwa pomocy, na jego wniosek, poprzez: doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej; 
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wielkościach pozyskania drewna (grubizny)39. W zawartych przez Starostę 
i nadleśnictwa porozumieniach brak było zapisów o obowiązku przekazywania 
Staroście przez nadleśnictwa danych statystycznych. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 
Starosta terminowo przesyłał do GUS sprawozdania L-03 – Sprawozdania o lasach 
prywatnych, za 2018 r. oraz 2019 r.  
W sprawozdaniu za 2018 r. wyszczególniono (na 31 grudnia) powierzchnię gruntów 
leśnych ogółem 2.119 ha (z tej powierzchni 1.214,37 ha było objętych uproszczonymi 
planami urządzenia lasów, oraz 747,81 ha było objętych inwentaryzacją stanu lasów), 
w tym lasy osób fizycznych stanowiły powierzchnię 2.036 ha, lasy spółdzielni 29 ha, 
lasy pozostałych osób prawnych 54 ha. Wyszczególniono, iż powierzchnia lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów 
Państwowych wynosiła 2.137 ha (służby powiatu – 0 ha). 
W sprawozdaniu za 2019 r. wyszczególniono powierzchnię gruntów leśnych ogółem 
2.120 ha (z tej powierzchni 1.214,37 ha było objętych uproszczonymi planami 
urządzenia lasów, oraz 747,81 ha było objętych inwentaryzacją stanu lasów), w tym 
lasy osób fizycznych stanowiły powierzchnię 2.038 ha, lasy spółdzielni 8 ha, lasy 
pozostałych osób prawnych 54 ha. Wyszczególniono, iż powierzchnia lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów 
Państwowych wynosiła 2.137 ha (służby powiatu – 0 ha). 
Sprawozdania sporządzano na podstawie ewidencji prowadzonej przez Starostwo 
oraz na podstawie danych corocznie przekazywanych do Starostwa przez 
nadleśnictwa, z którymi Starosta zawarł porozumienia w sprawie powierzenia 
nadleśniczym spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
                                                                                               (akta kontroli str. 73-84) 

2.19. Starostwo nie współpracowało w zakresie spraw związanych z nadzorem nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z innymi podmiotami (nie 
podejmowano działań ponadstandardowych, mających pozytywne skutki dla 
kontrolowanej działalności). 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 

2.20. Podczas kontroli NIK Naczelnik Wydziału wykazał, że występują m.in. 
następujące utrudnienia i ograniczenia w zakresie realizacji zadań Starosty 
związanych ze sprawowanym nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa: brak w Wydziale Ochrony Środowiska osoby z wykształceniem 
leśniczym, wykonywanie przez osobę zatrudnią na tym stanowisku szeregu innych 
zadań, brak samochodu terenowego przystosowanego do jazdy w terenie leśnym. 

                                                                                               (akta kontroli str. 213-215) 

2.21. W ww. porozumieniach zawartych z nadleśnictwami (obowiązujących 
w kontrowanym okresie) zawarto zapisy dotyczące sposobu nadzoru Starosty nad 
realizacją zadań wynikających z tych porozumień. I tak: 
Paragraf 7 ust. 2 porozumień zawartych pomiędzy Starostą a nadleśniczymi stanowił, 
że Starosta lub upoważniony przez niego pracownik ma prawo okresowego wglądu do 
akt spraw załatwianych na podstawie porozumienia w celu oceny realizacji 
powierzonych nadleśniczemu zadań. 
                                                                                               (akta kontroli str. 33-57) 

W badanym okresie Starostwo nie przeprowadzało kontroli dotyczących realizacji 
i rozliczania zadań, które zostały przekazane nadleśniczym w ramach ww. 
porozumień.                                                                            

(akta kontroli str. 176-178) 

                                                      
39 W porozumieniach nie uregulowano ww. kwestii.  



 

16 

 

Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że: nie kontrolowano spraw powierzonych nadleśniczym 
porozumieniami, gdyż dotychczasowa współpraca nie nastręczała problemów. 
Nadleśnictwa m.in. dokonywały znakowania pozyskanego drewna i wystawiały w tym 
zakresie stosowne zaświadczenia. 
                                                                                               (akta kontroli str. 378-381) 
W porozumieniach nie powierzono nadleśniczym zadań z zakresu administracji 
rządowej (w szczególności zadań starosty, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, 
art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2 i art. 38a ust. 2 ustawy o lasach). 
                                                                                               (akta kontroli str. 33-57) 
Dokonywano następujących zmian oraz waloryzacji stawek wynagrodzenia 
w zawartych porozumieniach. 
W 2018 r. wynagrodzenia za realizację zadań wynikających z zawartych 
z nadleśnictwami porozumień ustalono w kwocie 30 zł brutto za 1 ha lasów, w 2019 r. 
31 zł brutto za 1 ha lasów, w 2020 r. 35 zł brutto za 1 ha lasów. Nadleśnictwo 
Skwierzyna od 01.09.2020 r. wypowiedziało porozumienie zawarte ze Starostą. 

(akta kontroli str. 33-72, 124-128, 382-383). 
Nadleśnictwa nie realizowały zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa, które nie zostały zapisane w ww. porozumieniach. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 
Wszystkie ww. porozumienia zawarte z nadleśniczymi siedmiu nadleśnictw w 2004 r. 
oraz w 2005 r. (porozumienia obowiązujące w okresie objętym kontrolą NIK) były 
opublikowane w 2005 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego40. 
                                                                                               (akta kontroli str. 105) 
Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK Starostwo nie informowało odrębnie właścicieli 
lasów o zawarciu lub rozwiązaniu ww. porozumień. 
                                                                                               (akta kontroli str. 176-178) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W Starostwie w niepełny sposób nadzorowano realizację obowiązku właścicieli 
nieruchomości dokonywania zgłaszania zmian dotyczących nieruchomości w zakresie 
objętym kontrolą, tj. nie sprawdzano na bieżąco aktualności danych zawartych 
w ewidencji gruntów i budynków w zakresie lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, a także na bieżąco nie dokonywano zmian w zakresie wykazów lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzanych corocznie nadleśnictwom 
w celu sprawowania przez nie nadzoru. Powierzano nadleśnictwom do nadzorowania 
lasy, pomimo nie wyjaśnienia stanu faktycznego i ewidencyjnego działek leśnych 
zawartych w wykazach przekazywanych tym nadleśnictwom. I tak: 
Spośród siedmiu nadleśnictw największą powierzchnię ogółem lasów powierzono 
do nadzorowania w 2020 r. (umowa z 17.06.2020 r.) Nadleśnictwu Trzciel (873,32 ha). 
Podczas kontroli NIK (w związku z niezgodnościami ewidencyjnymi występującymi 
w wykazie lasów przekazanych do nadzorowania nadleśnictwom, w tym Nadleśnictwu 
Trzciel) zweryfikowano wykaz lasów i sporządzono aneks do przedmiotowej umowy 
(aneks z 24.08.2020 r.), w którym zmniejszono ogółem powierzchnię lasów 
przekazanych do nadzorowania przez Nadleśnictwo Trzciel do 861,45 ha, 
tj. o 11,87 ha. Pismem z dnia 08.09.2020 r. Nadleśnictwo Trzciel poinformowało 
Starostę, że w przekazanym do nadzorowania wykazie lasów występują błędy 
i nieścisłości, gdyż wyszczególnione w piśmie działki nie mogą zostać przekazane 

                                                      
40 Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2005 r.: - Nr 40 poz. 907 (ze zm.); porozumienie z Nadleśnictwem Trzciel, - Nr 52 poz. 
1113 ze zm.; porozumienie z Nadleśnictwem Sulęcin, - Nr 52 poz. 1114 ze zm.; porozumienie z Nadleśnictwem Skwierzyna, - Nr 
40 poz. 906 ze zm.; porozumienie z Nadleśnictwem Międzyrzecz, - Nr 57 poz. 1177 ze zm.; porozumienie z Nadleśnictwem 
Międzychód, - Nr 40 poz. 904 ze zm.; porozumienie z Nadleśnictwem Karwin, - Nr 40 poz. 905 ze zm.; porozumienie z 
Nadleśnictwem Bolewice. 
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nadleśnictwu do prowadzenia nadzoru. Uwagi zgłoszono w stosunku do 20 działek. 
Działki te nie mogły być przekazane nadleśnictwu, gdyż np. działki stanowiły tereny 
zabudowane, łąki (w tym np. łąka o powierzchni 2,362 ha), drogę, staw, ogrodzone 
składy wyeksploatowanych pojazdów (wystąpiły błędy ewidencyjne), brak było działek 
o wskazanym przez Starostwo numerze ewidencyjnym. Ponadto Starostwo nie 
zamieściło w tym wykazie lasu stanowiącego własność gminy o powierzchni 2,73 ha. 
Do czasu zakończenia czynności kontrolnych w Starostwie (do 22.09.2020 r.) aneks 
do ww. umowy nie został podpisany przez obie strony. 
                                   (akta kontroli str. 124-128, 364-369, 382-383, 392-409, 411-418) 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, m.in. że: powyższe wynika z nadmiaru pracy 
wykonywanej przez pracownika Wydziału i mojej. Nie otrzymujemy na bieżąco 
z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tutejszego Starostwa informacji 
o zmianie stanu ewidencyjnego działek leśnych niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. Od wielu lat nadleśnictwa nie kwestionowały wykazów działek 
przekazywanych im do nadzorowania i od wielu lat nie były zawierane aneksy w tych 
sprawach. Dodaję, że w każdym porozumieniu zawartym z siedmioma nadleśnictwami 
znajdują się zapisy, iż w przypadku zmian w wykazach lasów przekazanych do 
nadzorowania (zmian danych dotyczących: obrębów ewidencyjnych, numerów działek, 
powierzchni lasów oraz właścicieli) strony porozumień niezwłocznie powiadomią się 
nawzajem o tym fakcie. Wzajemne powiadamianie następowało w przypadkach 
związanych np. z wydawanymi decyzjami czy wydawanymi zaświadczeniami 
dotyczącymi tych lasów, jednak nie powodowało to aneksowania umów, co było 
nieprawidłowe. Podczas kontroli NIK szczegółowo analizowano w Starostwie oraz 
uzgadniano z nadleśnictwami ewidencje działek leśnych. Z trzema nadleśnictwami 
zawarto aneksy do umów obwiązujących w 2020 r. Nadleśnictwo Trzciel pismem 
z 08.09.2020 r. wniosło uwagi do przesłanego przez nas wykazu i do dnia dzisiejszego 
nie podpisało aneksu do umowy. Wyjaśniam, że szczegółowo zweryfikujemy 
powyższy wykaz i powierzymy do nadzorowania w 2020 r. przez Nadleśnictwo Trzciel 
prawidłowy wykaz działek leśnych. 
                                                                                               (akta kontroli str. 419-420) 
Inspektor wyjaśniła, że: przekazano do podpisania Nadleśnictwu Trzciel aneks 
do umowy wraz załączonym do niego wykazem zawierającym niezgodności dotyczące 
20 działek przez moje przeoczenie. Podczas kontroli NIK weryfikowane były dane 
dotyczące działek przekazanych do nadzorowania m.in. przez Nadleśnictwo Trzciel. 
Po wysłaniu aneksu do tego nadleśnictwa okazało się, że w dalszym ciągu występują 
m.in. błędy ewidencyjne. Generalnie uznajemy uwagi Nadleśnictwa Trzciel w tym 
zakresie. Na dzień dzisiejszy (22.09.2020 r.) wykaz jest cały czas analizowany i aneks 
do przedmiotowej umowy nie został jeszcze podpisany przez obie strony. 
                                                                                              (akta kontroli str. 423-424) 
Drewno pozyskiwane w lasach było cechowane przez nadleśniczych, z którymi 
Starosta zawarł stosowne  porozumienia. Starosta terminowo i prawidłowo 
wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, dotyczących sporządzania 
i przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań L-03 o lasach 
prywatnych (osób fizycznych i prawnych), przekazując do GUS dane na podstawie 
ewidencji prowadzonej w Starostwie, oraz na podstawie danych przekazywanych do 
Starostwa przez nadleśniczych. Negatywnie należy ocenić brak bieżącej aktualizacji 
rejestrów działek zawartych w dokumentacji Starostwa oraz zawieranie 
z nadleśnictwami umów pomimo nieaktualności rejestrów działek leśnych 
przekazywanych do nadzorowania. 
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3. Prowadzenie postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych 

3.1. W sprawach związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa Starosta wydał w okresie objętym kontrolą 14 decyzji 
administracyjnych41 (w tym w 2018 r. siedem decyzji, w 2019 r. sześć decyzji, 
w 2020 r. - do 30.06.2020 r. jedną decyzję), z tego: 
- cztery decyzje42 w sprawie zmiany lasu na użytek rolny (art. 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 

ustawy o lasach); 
- dziewięć decyzji dotyczących pozyskania, w przypadkach losowych, drewna 

niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną 
na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (art. 23 ust. 4 ustawy o lasach); 

- jedną decyzję w sprawie ustalenia zadań gospodarczych dla właściciela lasu 
wynikające z inwentaryzacji stanu lasu (decyzję wydaną na podstawie art. 19 ust. 3 
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o lasach).  

Od decyzji wydanych w kontrolowanym przez NIK okresie nie były składane 
odwołania. 
                                                  (akta kontroli str. 133-175, 192-212, 216-217, 313-363) 

3.2. Nie wystąpiły sytuacje, aby Starostwo dysponowało informacjami 
o niewykonywaniu przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
obowiązków wynikających z ustawy o lasach i nie wydawało decyzji w tych sprawach. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 191) 
3.3. Kontrolą NIK objęto postępowanie administracyjne i wydanie jednej decyzji 
w sprawie zmiany lasu na użytek rolny dotyczącą powierzchni 0,28 ha. 

(akta kontroli str. 162-168) 
Skontrolowano dwa postępowania związane z wydaniem dwóch decyzji 
zezwalających na pozyskanie drewna: 
a) postępowanie administracyjne przeprowadzone w 2018 r., tj. postępowanie 
w sprawie wydania decyzji z dnia 20.03.2018 r.43. Ustalono, że: pismem 
z 19.03.2018 r. właściciel lasu wystąpił do Starosty z prośbą o częściową wycinkę 
drzew i pozyskanie drewna o objętości około 30 m³. Decyzją z 20.03.2018 r. Starosta 
zezwolił na pozyskanie przez wnioskującego 30 m³ drewna, 
b)  postępowanie administracyjne przeprowadzone w 2019 r. (wg największej ilości 
drewna określonej do pozyskania w decyzji), tj. postępowanie w sprawie wydania 
decyzji z dnia 30.12.2019 r.44 Ustalono, że: pismem z 15.11.2019 r. właściciel lasu 
wystąpił do Starosty o zwiększenie pozyskania drewna o 160 m³ niezgodnie 
z uproszczonym planem urządzenia lasu dla obrębu Silna, gdzie zadania w zakresie 
gospodarki leśnej i pozyskania drewna w użytkowaniu przedrębnym wynosiły 44 m³. 
Decyzją z 30.12.2019 r. wydaną na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy o lasach 
(po przeprowadzeniu oględzin działki leśnej w dniu 19.12.2019 r. przez pracownika 
Starostwa w obecności właściciela lasu, które wykazały zamieranie drzewostanu 
sosnowego) Starosta zezwolił na zwiększenie do 160 m³ pozyskania drewna z tej 
działki niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu dla miejscowości Silna. 

                                                      
41 W kontrolowanym okresie Starosta nie wydawał decyzji: - określających zadania właścicieli lasów, w przypadkach 
niewykonania obowiązków wskazanych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach; - w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów 
zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu (finansowanych z budżetu państwa), 
w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i  pyłów 
przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo 
abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów; - w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów; -
 nakazujących zrealizowanie niewykonanych przez właściciela lasu obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach lub zadań 
zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 
42 O łącznej powierzchni 0,80 ha. 
43 Nr OS.6164.3.4.2018.MZ 
44 Nr OS.6164.3.18.2019.MZ 
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W decyzji zapisano, iż pozyskanie ma charakter sanitarny. Decyzja nie określała 
terminu pozyskania drewna. 
                                                                               (akta kontroli str. 208-212, 313-315)                                                                                                
Kontrolą objęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej zadania 
gospodarcze dla właściciela lasu wynikające z inwentaryzacji stanu lasu (jedyne 
postępowanie administracyjne przeprowadzone w tym zakresie w kontrolowanym 
przez NIK okresie). I tak: Starosta ustalił w decyzji administracyjnej z dnia 
12.06.2018 r.45 zadania gospodarcze dla właściciela lasu (w odniesieniu do zadań 
wynikających z ww. inwentaryzacji stanu lasu na lata 2018-2027 dla miejscowości 
Templewo). Analiza dotycząca dokumentacji i ww. decyzji wykazała, że:  
- w dniu 06.06.2018 r. wysłano właścicielowi lasu zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania w sprawie obowiązku wykonania zadań gospodarczych na działce 
o powierzchni leśnej 4,31 ha w obrębie miejscowości Templewo (strona potwierdziła 
odbiór zawiadomienia 11.06.2018 r.),  

- decyzją z 12.06.2018 r. Starosta określił właścicielowi następujące zadania 
gospodarcze do przeprowadzenia wynikające z inwentaryzacji stanu lasu na lata 
2018-2027 dla miejscowości Templewo: trzebież późna, rębnia zupełna pasowa, 
specjalne zabiegi agrotechniczne, odnowienie zrębów, pielęgnowanie gleby. Decyzja 
nie określała terminów wykonania ww. zadań gospodarczych. 

                                                                                               (akta kontroli str. 192-207) 
3.4. W okresie objętym kontrolą pracownicy Starostwa nie wszczynali i nie prowadzili 
postępowań egzekucyjnych w badanym przez NIK zakresie.  
W okresie objętym kontrolą żaden z nadleśniczych, którym Starosta na podstawie 
porozumień powierzył sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nie informował Starosty, że decyzje 
administracyjne dotyczące nadzorowanych lasów (wydane w kontrolowanym okresie 
i wcześniej) nie są wykonywane przez właścicieli tych lasów i zachodzi konieczność 
wydania decyzji nakazujących wykonanie obowiązków i zadań lub wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 191) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. Analiza dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
z dnia 20.03.2018 r.46 wykazała, że:  
- pismem z 19.03.2018 r. właściciel lasu wystąpił do Starosty z prośbą o częściową 

wycinkę drzew i pozyskanie drewna o objętości około 30 m³, podając 
w uzasadnieniu, że potrzeba wycinki drzew jest spowodowana warunkami losowymi 
związanymi z trudną sytuacją ekonomiczną (wnioskodawca nie dostarczył 
dokumentów w tej sprawie), 

- decyzją z 20.03.2018 r. (wydaną następnego dnia po wpłynięciu wniosku) 
na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy o lasach (nie przeprowadzano oględzin 
przedmiotowego lasu) Starosta zezwolił na pozyskanie przez wnioskującego 30 m³ 
drewna niezgodnie z Inwentaryzacją stanu lasu dla miejscowości Jasieniec. 
W decyzji zapisano, iż potrzeba pozyskania drewna związana jest z trudną sytuacją 
ekonomiczną wnioskodawcy. 

W dokumentacji ww. postępowania znajdowały się 2 ww. dokumenty, tj. ww. wniosek 
i ww. decyzja. Decyzja ww. została wydana niegodnie z treścią art. 23 ust. 4 ustawy 
o lasach stanowiącego, że: pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności 

                                                      
45 Nr OS.6164.1.1.2018.MZ. 
46 Nr OS.6164.3.4.2018.MZ 
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Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, 
o  której mowa w art. 19 ust. 347, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; 
decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta. W aktach sprawy 
brak było dokumentacji potwierdzającej, że był to przypadek losowy. 
                                                                               (akta kontroli str. 313-315, 421-422) 
Naczelnik wyjaśnił m.in., że: nie zauważyłem, że w projekcie decyzji z 20.03.2018 r. 
przygotowanej przez inspektor brak było przywołania uproszczonego planu 
urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 
Podpisałem ww. decyzję, pomimo nie udokumentowania wyjątkowości sytuacji 
losowej w tej sprawie, gdyż uważałem, że należy zezwolić wnioskodawcy na 
pozyskanie drewna z tej działki. Wyjaśniam, że w przyszłości w takich sytuacjach 
decyzje nie będą wydawane. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 410) 
 
2. Analiza dotycząca złożonego do Starostwa wniosku (o największej powierzchni 
lasu, który miał być zmieniony na użytek rolny o powierzchni 0,28 ha) i wydanej 
decyzji wykazała, że wniosek w tej sprawie wpłynął do Starostwa 16.07.2019 r. 
(skorygowany wniosek wpłynął do Starostwa 18.07.2019 r.). Decyzję administracyjną 
(zgodną z wnioskiem) w tej sprawie wydano 25.07.2019 r. W uzasadnieniu decyzji 
stwierdzono, iż: wnioskodawca zamierza zmienić użytek leśny na rolę celem 
zwiększenia powierzchni upraw rolnych, gdyż usytuowanie działki leśnej pośrodku 
gruntu rolnego w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie właściwej gospodarki 
agrotechnicznej. Drzewostan z przedmiotowej działki został usunięty w oparciu 
o wyspecyfikowaną w punkcie 1 (stwierdzone nieprawidłowości) decyzję. Do czasu 
kontroli NIK właściciel nie dostarczył gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionego 
użytku i ww. użytek występował w ewidencji Starostwa, jako „las”.  
Przedmiotowa nieruchomość (znajdująca się pośród użytków rolnych) położona jest 
w obrębie Jasieniec (Gmina Trzciel), na obszarze specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 (PLB08000548) oraz na obszarze Natura 2000 (PLH08000249) Jeziora 
Pszczewskie i Dolina Obry. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88a i 88c rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko50 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zalicza zmianę lasu, o zwartej powierzchni co najmniej 
0,10 ha pokrytego roślinnością leśną - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub 
wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu jeżeli dotyczy enklaw 
pośród użytków rolnych lub na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 (obszary Natura 2000) ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody.  
W aktach postępowania administracyjnego w Starostwie, brak jest stosownego 
rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (potencjalnie 
znacząco oddziaływującego na środowisko) dotyczącego zmiany lasu na użytek rolny, 
tj. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w trybie 
art. 59 ust. 1 i art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz brak 
udokumentowania szczególnie uzasadnionych potrzeb wnioskodawcy. 

 (akta kontroli str. 162-168) 

                                                      
47 art. 19 ust. 3 ustawy o lasach: Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 
48 Stwierdzono, że na terenie tego obszaru Natura 2000 występują gatunki prawnie chronione w Polsce oraz co najmniej 
15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
49 Występują siedliska różnych typów (w tym 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej). Szczególnie ważne są 
priorytetowe zbiorowiska łęgów oraz jeziora eutroficzne z charakterystyczną roślinnością. 
50 Dz.U. Nr 1839. 



 

21 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, zmiana lasu na użytek rolny jest 
dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. 
Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą NSA (np. sygn. II OSK 779/18) słowo 
potrzeba w języku polskim oznacza, że coś jest potrzebne, nieodzowne, że zachodzą 
okoliczności zniewalające do postąpienia tak, a nie inaczej. We wszystkich 
znaczeniach słowo potrzeba łączy się z elementem pewnego przymusu sytuacyjnego. 
Zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi więc być dla właściciela czymś 
niezbędnym w danej sytuacji, przy czym potrzeba ta powinna być uzasadniona nie 
tylko z jego subiektywnego punktu widzenia, ale przede wszystkim przy zastosowaniu 
obiektywnych kryteriów oceny sytuacji strony i jej argumentów. Nie wystarcza również 
wykazanie wystąpienia uzasadnionych potrzeb po stronie właściciela lasu. Konieczne 
jest bowiem jeszcze wykazanie ich szczególnego charakteru (wyroki NSA: sygn. II 
OSK 1448/10, sygn. II OSK 2196/14; sygn. II OSK 801/18). W aktach postępowania 
administracyjnego w Starostwie oraz w uzasadnieniu wydanej decyzji brak jest 
wykazania przesłanki ustawowej tj. szczególnie uzasadnionych potrzeb. 
Inspektor wyjaśniła, że: powyższe wynikało z nadmiaru pracy oraz z przeoczenia. 
Deklaruję, że w przyszłości w podobnych sprawach pozytywne dla wnioskodawców 
decyzje będą wydawane po udokumentowaniu przez wnioskodawców szczególnie 
uzasadnionych potrzeb oraz po uzyskaniu rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 
                                                                                              (akta kontroli str. 423-424) 
 
W kontrolowanym okresie Starostwo prowadziło postępowania administracyjne 
dotyczące wydawania decyzji. Nieprawidłowości stwierdzono w postępowaniu 
administracyjnym dotyczącym wydania decyzji dotyczącej pozyskania drewna 
w przypadku losowym, oraz w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania 
decyzji w sprawie zamiany lasu na użytek rolny.  
 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Opracowanie całości wymaganej dokumentacji urządzeniowej dla nadzorowanych 
lasów. 

2. Powierzanie umowami nadleśnictwom do nadzorowania lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa w oparciu o prawidłowe wykazy oraz dokonywanie 
aneksów do umów w przypadkach zmian. 

3. Systematyczną weryfikację aktualności danych ewidencyjnych dotyczących działek 
leśnych. 

4. Podjęcie działań zapewniających rzetelne prowadzenie postępowań 
administracyjnych oraz wydawanie decyzji na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

5. Zwiększenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 

V.  Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
 
Zielona Góra, 29 września 2020 r. 
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